
EVOLVEO
EasyPhone 
FD

Specifikace
• přehledné a jednoduché menu
• maximálně jednoduché ovládání - pro snadné volání a posílání SMS 

nebo MMS zpráv
• velký barevný 2.4“ hlavní displej
• vedlejší barevný 1.77“ displej pro rychlé informace
• vyhrazená 2 tlačítka pro oblíbené kontakty na klávesnici telefonu
• vyhrazené tlačítko pro fotoaparát a svítilnu
• hlasitý reproduktor a vyzvánění
• SOS tlačítko na zadní straně pro SOS volání až na pět telefonních 

čísel
• stojánek pro snadné nabíjení baterie s LED kontrolkou
• rozlišení displeje 320 x 240 px
• oddělená tlačítka klávesnice
• podpora MMS zpráv
• GSM/GPRS 850/900/1 800/1 900 MHz
• pět uživatelských profilů
• rychlý přístup k 8 oblíbeným telefonních kontaktům
• vibrační vyzvánění
• tlačítko pro ovládání hlasitosti na levé straně telefonu
• 3.5 mm vstup pro sluchátka
• FM rádio s automatickým nebo ručním laděním
• možnost vložení microSDHC karty
• výkonný reproduktor pro hlasité hands-free
• VGA fotoaparát
• prohlížeč obrázků
• hudební přehrávač
• digitální záznamník zvuku (diktafon)
• kalendář
• budík
• Bluetooth
• kalkulačka
• Li-ion baterie 1 050 mAh
• rozměry telefonu 103,9 x 51,8 x 21 mm
• hmotnost 98 g s baterií

Balení obsahuje
• mobilní telefon EVOLVEO EasyPhone FD
• nabíjecí stojánek
• síťovou nabíječku 230 V
• stereo sluchátka s hands-free
• uživatelský manuál
                                                                  

Elegantní vyklápěcí mobilní telefon s 
nabíjecím stojánkem a velkým barevným 
displejem
Vyklápěcí mobilní telefon EVOLVEO EasyPhone FD je 
snadno ovladatelný, dobře vybavený a podporuje dvě 
aktivní SIM karty. Velká čísla a písmena jsou výborně 
čitelná na velkém barevném displeji. Jednotlivá 
tlačítka klávesnice jsou oddělena, což usnadní 
psaní SMS zpráv a zadávání telefonních čísel. Pro 
telefonování na oblíbená čísla jsou dispozici dvě 
vyhrazená tlačítka na přední straně telefonu a dalších 
osm pod jednotlivými klávesami. Stiskem tlačítka 
je možno také velmi rychle spustit fotoaparát nebo 
rozsvítit svítilnu.  

Dva displeje pro větší přehled
Hlavní 2,4“ a vedlejší 1,77“ displej vám usnadní 
používání telefonu. Na vedlejším displeji jsou k 
dispozici informace o příchozím hovoru, zmeškaném 
volání, příchozí SMS, času, stavu baterie nebo kvalitě 
signálu. Hlavní skvěle čitelný 2,4“ displej zase nabízí 
přehledné menu pro jednoduché použití.

SOS volání a SMS nouzová zpráva
Na zadní straně telefonu se nachází SOS tlačítko, 
po jehož stisknutí telefon začne automaticky vytáčet 
předvolená čísla a odešle na ně nouzovou zprávu. Je 
možno zvolit až pět telefonních čísel, na které bude 
voláno a zaslána SMS.

Nabíjecí stojánek
Telefon je dodáván s praktickým nabíjecím stojánkem, 
do kterého stačí telefon zasunout a nabíjení baterie je 
spuštěno automaticky. 

Vyklápěcí konstrukce s velkými tlačítky 
Fotoaparát s LED bleskem 
Dual SIM
SOS tlačítko

Barevné varianty:

www.evolveo.com


